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 محمد قراگوزلو

  ٢٠١٣ جوالی ٠٣

  انقالب نيمه تمام
 ت داريمــما نيز زندگی را دوس

  آن گاه که برای مان ميسر باشد

 محمود درويش

 . درآمد

 . ايران دارد۵٧بھمن ۀ گی شگفت ناکی به انقالب نيمه تمام يا شکست خوردر مانستب نيمه تمام جاری در مصانقال

چندان که می توان سقوط حسنی مبارک را با سقوط شاه مقايسه کرد و عروج جريان اخوان المسلمين را به قدرت يابی 

 يک قياس ديگر واندکی تسامح تلفه و بازار و اسالميون سنتی شبيه دانست و باؤتلفيقی از نھضت آزادی با گروه ھای م

ی و شورش عليه خلف وعده ھا ۶٠ فی الحال عليه دولت محمد مرسی را به نوعی در ماجراھای خرداد ئیخيزش توده 

يک سال پس از انقالب نان و آزادی زحمت کشان مصری؛ دولت اخوانی نه فقط به وعده ھای . حاکميت رديابی کرد

امپرياليستی حسنی مبارک به دست آوردھای انقالب   در مسير دولت پرو اساساً کهعمل نکرده است بلانتخاباتی خود 

 و فقيرتر ءتعرض دولت اسالمی سرمايه ساالر اخوانی عليه آزادی زنان و گسترش فساد و ارتشا. يورش برده است

واھان شدن کارگران و زحمت کشان در کنار قطب بندی ھای ايدئولوژيک به يک خشم عمومی در ميان آزادی خ

ھای زندگی، کمبود سوخت، د رقطع مداوم برق و آب، افول استانددر طول يک سال گذشته . مصری دامن زده است

در ) پول ملی مصر( درصدی ارزش پوند١۵ی و کاھش ئگی شديد مردم به نان يارانه وابست ی،ئافزايش بھای مواد غذا

ی اوضاع به شدت بحرانی و وخيمی در مصر حاکم کرده مريکا و افزايش چشمگير جرم و جنايت و ناامنار البرابر د

ميزان کاھش محبوبيت محمد ) بصيره(به ھمين سبب نيز نتايج نظرسنجی مرکز تحقيقات افکار عمومی مصر. است

محمد ۀ به گفت.  درصد در شرايط کنونی اعالم کرده است٢٢به ) طی صد روز اول زمامداری(  درصد٧٨مرسی را از 

اين آمار از يک سو نمايان گر شدت .  استگرفته اعتصاب کارگری صورت ۴٩٠٠ گذشته بيش از مرسی در طول سال

کارگران و زحمت ۀ کارگر مصر است و از سوی ديگر نشان می دھد که دولت نتوانسته به نيازھای اوليۀ نارضايتی طبق

ی مصر پی برد و از تظاھرات مضاف به اين که از ھمين آمار می توان به انسجام جنبش کارگر. کشان پاسخ گويد

 که عليه دولت حاکم یااين راديکاليسم خيره کننده .  کردئیرازگشا) ٢٠١٣جون و اوايل جوالی (ميليونی روزھای اخير

  . کارگر مصر تا اين درجه ادامه و تعميق يابدۀ در جوش و خروش است نمی تواند بدون پشتيبانی طبق

در آن . ايم  در مصر پيش از اين به تفصيل نوشتهفريقا  و مشخصاً اور کلی در  به طئیھای توده   باری در مورد خيزش

مقاالت و گفت و گوھا تالش نگارنده بر اين پايه استوار بوده است که به استناد آمار و اطالعات دقيق دالئل اين جنبش 
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اوضاع ۀ مام منطقه را به پشتوانحال و افق انقالب ھای نيمه تۀ لحظۀ لفؤھای اجتماعی را تجزيه و تحليل کند و دو م

م ياری می دھد عنوان بخشی از آن مقاالت بدين قرار مخدوشۀ تا آن جا که حافظ. ھا ترسيم نمايد اقتصادی سياسی آن

  :است

  ٢٠١١ بروری ف١٠/ ١٣٨٩ ]دلو[ بھمن٢١. دو راھی سوسياليسم يا بربريتۀ مصر در آستان* 

  ٢٠١١ فبروری ١۵/ ١٣٨٩ بھمن ٢۶. ولی افتاد مشکل ھا... ايران و مصر* 

 ٢۴/ ١٣٨٩ ]حوت[ اسفند۵. فريقای شمالی تا خاورميانهابحران کاپيتاليستی از . ۴- يابی مکان دفن نئوليبراليسم  امکان* 

  ٢٠١١فوريه 

  ٢٠١١ چ مار٢۴/ ١٣٩٠ ]حمل[فروردين ۴. اجنگ امپرياليستی در ليبي* 

  ٢٠١١ اپريل ۵/ ١٣٩٠فروردين  ١۶. انقالب عراق بسترساز مرگ ناسيوناليسم کرد* 

  ٢٠١١ گست ا٢٠/ ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد٢٩. بخش اول... خانه ام ابری ست* 

  ١٠٧آرش ۀ  مبسوط با مجلیادوران نان، طغيان کار، غليان آزادی، مصاحبه * 

ده، ابعاد توان نويسنۀ اين نوشته ھا به اندازۀ الحساب به ياد ندارم، باری در مجموع مقاالت و مقوالت ديگر را علی

گوناگون اقتصادی، سياسی، فرھنگی اين کشورھای بحران زده ارزيابی شده است و گرايش ھای مختلف اپوزيسيون در 

در نتيجه آن چه . کيد بر موقعيت جنبش کارگری و چپ مورد بررسی قرار گرفته استأ با تئیکنار روند خيزش توده 

ما از ورود ۀ اما انگيز. من کماکان به اعتبار و قوت خود باقی ستپيش نوشته مطرح شده، به زعم ۀ درمقاالت و مصاحب

 ارزيابی زمينه ھای عروج اسالم گرايان اخوانی و تحليل دقيق اوضاع جاری ، مردم مصرئیمجدد به خيزش توده 

  . است

  

  گی دو انقالبمانست

، انقالب ]سنبله[ شھريور١٧کشتار بعد از .  تھران و ھر شھرستان ملتھب ديگر ايران می رويم ١٣۵٧ ]ميزان[به مھر

مھدی بازرگان و حاج . کارگران نفت، خيز بلندی به سوی پيروزی برداشته استۀ ايران به اعتبار اعتصاب ھمه جانب

ۀ رژيم پھلوی يکه خورده و در آستان. نفت دارند به تکاپو می افتندألۀ  در مسیامانيان و يکی دو نفر ديگر که تجربه 

اگر نبض انقالب در . گيری ھستند شوراھای کارگری راديکال به تدريج در حال شکل. ب مردم استشنيدن صدای انقال

می توان تصور کرد با اعتصاب . ھا فعال شده است تظاھرات خيابانی می زند، باری مغز و فرماندھی آن در کارخانه

امتيازدھی به ھر اپوزيسيونی است که زور و  ۀينه آمادئ کم مانند قرار گرفته و ھر آئیکارگران نفت رژيم شاه در تنگنا

توان و امکاناتش از بقيه بيشتر باشد و به عبارت روشن تر اپوزيسيونی متشکل و نيرومند و ھژمون بر جنبش انقالبی 

آنان چترھا را در پائيز بی . به شدت مخالف اند" خشونت"ملی با انقالب و سيل و ۀ نھضت آزادی و جبھ. مردم ايران

مردم به تدريج با نام ھای سياسی .........باران و نه انقالب. و در عين حال آسمان پر رعد تھران گشوده اندباران 

مھدی بازرگان، کريم سنجانی، شايگان، صديقی و علی شريعتی از چند سال پيش به اعتبار فعاليت . شوند جديدآشنا می

آيت هللا  .گان جامعه رفته اند از نخبیای به ميان طيف ويژه ملۀ ارشاد و تا حدودی نھضت آزادی و جبھۀ حسينيۀ آزادان

مطھری و مفتح و باھنر و بھشتی و خاتمی چندان سياست ورز نيستند و ترجيح می دھند به جای حمله به امپرياليسم و 

وزه درس و کتاب ھای درسی بنويسند و در دانشگاه و ح" داستان راستان"و " روش نقد رئاليسم"دست نشانده اش ۀ چھر

از جمع روحانيان آيت هللا طالقانی و آيت هللا منتظری در بند با . بدھند و در مرکز اسالمی ھامبورگ فعاليت کنند

چپ ھا طبق معمول قربانی . شوند شناخته می) در نجف( خمينی مواضعی نزديک به سازمان مجاھدين خلق و آيت هللا

 تا جزنی و اشرف ئی از پويان و احمدزاده و صفا–سچفخا ۀ ای برجست اعضۀتقريباً ھم. سفره ھای سور و عزا شده اند
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نشين حزب توده  - مرکزيت تبعيدی و خوش. رھبری سازمان مجاھدين خلق ايضاً .  به صور مختلف قتل عام شده اند–

ن و گوشه و  از مقابل دانشگاه تھران تا ھر ميدا۵٧تا چه شود؟ اگر در مھرماه . و کرملين" رفيق برژنف"منتظر تصميم 

به نظر شما پس از سقوط شاه اولين رئيس "ال می شد که ؤ از آگاھی سیاخيابان ديگری از ھر شھروندی با ھر درجه 

حاال امثال . صدر می رسيد گمان نمی کنم حتا يک نفر ھم به نام ابوالحسن بنی "جمھور ايران چه کسی خواھد بود؟

 و نزيه و مدنی و حسن حبيبی و جالل ئیحاج سيد جوادی و طباطباصادق قطب زاده و ابراھيم يزدی و صباغيان و 

کوشيدند  حتا به ذھن روحانيانی مثل آيت هللا بھشتی که می.  نمی گنجيدندیاالدين فارسی و غيره که در ھيچ مخيله 

ژنرال گفت   بھمن کسی می٢٢ تا ٢٠کما اين که اگر در زد و خوردھای . جريان مذھبی را بر انقالب ھژمون کنند

رياست جمھوی ايران يکی از دو نامزد پيروز و راه يافته به دور دوم ۀ ازھاری يا جمشيد آموزگار  در انتخابات آيند

  . خواھند بود، طرف را يک راست به دارالمجانين می فرستادند

 زحمت کشان ئیه  ماه پيش وقتی که خيزش تود٢٨. از قرار انقالب مصر نيز تکرار ھمان جريان آشنا و پيش گفته است

  :مصری تحت لوای نان ـ آزادی شروع شد، اگر کسی از يک به يک جمعيت انبوه گرد آمده در ميدان التحرير می پرسيد

شھرت و پايگاه سياسی مرسی به عنوان ۀ ھم.  مبھوت و ھاج و واج مواجه می شدیابا چھره " محمد مرسی کيست؟"

گری در يک  و يا اگر تحليل.  خاص اخوانی خالصه و خالص می شدمجلس در ميان يک جماعتۀ رھبر حزب و نمايند

رسانه می نوشت که بعد از سقوط دولت حسنی مبارک، مردم معترض احمد شفيق را به دور دوم انتخابات رياست 

ر اگ. اين ھا واقعيت استۀ اما ھم. جمھوری خواھند فرستاد، خوانندگان آن تحليل به عقل سليم نويسنده شک می بردند

مصر و عروج اخوان و مرسی  را با شرايط مشابه در ايران مانسته سازيم، به اين گزينه ۀ بخواھيم انتخابات  سال گذشت

اسالم متعادل و ميانه و پرو غرب ۀ ھاشمی رفسنجانی يا محمد خاتمی و يا حسن روحانی به عنوان نمايند. ھا می رسيم

  . بازمانده از رژيم ضد انقالب گذشته مابه ازای احمد شفيقرضا پھلوی تنھا آلترناتيو. به جای محمد مرسی

  

  انقالب  نان و آزادی

اين نارضايتی ھا که از اواسط دوران .  شکل بستئی مردم مصر بر بستر موجی از نارضايتی توده جنوری ٢۵انقالب 

. ا ھدف گرفته بودحکومت حسنی مبارک آغاز شده بود، به طور مشخص نئوليبراليزه کردن اقتصاد سياسی مصر ر

دامن ) گانشورش گرسن( را یاپيش اعتراضات ھمه جانبه ۀ کاری از سه دھ گسترش و تعميق فساد و فقر و فالکت و بی

صندوق بين المللی پول بود که از زمان دولت سازندگی ۀ آن چه در مصر حاکم شده بود، دستورات ديکته شد. زده بود

 به یا آغاز شده و با عروج دولت نئوليبرال احمدی نژاد سرعت خارق العاده )تحت عنوان طرح تعديل(در ايران نيز 

حتا ايران امروز ... سازی و ، خصوصیءآمارھای خط فقر، نرخ تورم، بی کاری، فساد، فحشاۀ مقايس. خود گرفته است

وانيد به مقاالت پيش در مورد اين آمارھا می ت. (را در وضعی به مراتب وخيم تر از دوران حسنی مبارک نشان می دھد

از . به اين ترتيب توده ھای معترض مصر برای نان و آزادی وارد ميدان شدند) گفته در ابتدای ھمين نوشته مراجعه کنيد

دار مبارزات گسترده عليه کل نظام   پرچمئی که پيش از آغاز خيزش توده –سوی ديگر جنبش کارگری مصر نيز 

ھا اتحاديه و سنديکای رزمنده به ميدان آمد و بدين ترتيب حاکميت مصر  وجود ده با –داری حسنی مبارک بود -سرمايه

  . سقوط قرار گرفتۀ در آستان

قيامی ھم عليه ۀ به مثاب"ضمن اشاره به انقالب مصر " ديناميسم ھای موج اعتصاب"ۀ  در مقال»آن الکساندر«

بر و و اکتبروریمبارزات کارگری بين ماه ھای فۀ در رشد و توسع"از سه مرحله " ئینئوليبراليسم و ھم اقتدارگرا

  :گويد سخن می" ٢٠١١



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ست، زمينه گا تا چرشد و تحکيم سازمان ھای کارگری ھم در داخل و ھم بين محل ھای کار جدا از ھم، طی ماه مار« 

 آگاھی کارگران رات مھمی نيز درييدر ھمين دوره، تغ. بر فراھم کردومير و اکت ماه سپتئی را برای اعتصابات توده یا

 و اعضای ءساؤبه ر" مبارک حقير"به وقع پيوست، ھم چنان که تمرکز اعتراضات کارگران در محل ھای کارشان از 

ر عظيمی را ھم در سازماندھی مستقل و ھم در يير تغبموج اعتصاب ماه سپتم. ر جھت دادييارشد نھادھای دولتی تغ

 ھزار کارگر در اعتصابات و اعتراضات شرکت جستند، ۵٠٠ر حدود تنھا آن ماه د. آگاھی کارگران مصر نشان داد

 بروریدر حالی که تعداد شرکت کنندگان محتمالً کمتر از ماه ف. رقمی که به مراتب از شش ماه پيش از آن بيشتر بود

 ی کشوریر کيفی به سوی ھماھنگييدر حال تغ] جنبش کارگری[مبر از آن جاست که اما اھميت اعتصابات ماه سپت. بود

آھنگ و  اما ديگر اعتصابات ھم. ترين اين وقايع، اعتصاب کشوری معلمان بودمھم. و اعتصابات وسيع قرار داشت

ر يياين تغ.  شکر و اعتصاب و اعتراض کشوری کارگران پُست بودۀ کارگران تصفيئیوسيع، شامل اعتصاب منطقه 

 ئیاين اعتصابات توده . ر مھم ديگری نيز به دنبال داشتييآھنگی ميان محل ھای کار، تغ چشم گير بر حسب ميزان ھم

 سھمگين برای تقابلی از ھدف مشترک که در نوع خود یابودند که مطالبات اجتماعی عمومی را ھمراه با درجه 

 ھزار ۵٠٠ ھزار تا ٢۵٠عالوه بر اين اعتصاب معلمان که . شورای حاکم نظامی به وجود آورد، بيان می کردند

و ديگر اعتصابات .  مبارک شدۀ بسيج کرد به صراحت خواستار استعفای وزير آموزش و پرورش گماشتاعتصابی را

  . از قبيل اعتصاب کارگران حمل و نقل عمومی شروع به طرح مطالبات مشابھی کردند

عتصابات ا. در طی اين سه مرحله، ارتباط ميان جنبه ھای دموکراتيک و اجتماعی انقالب به طرق مختلف پيکربندی شد

مقياس بسيار . ثير مشابھی بر رژيم گذاشتندأ چه پيش و چه پس از سقوط مبارک، به طور اساسی تبروری ماه فئیتوده 

 در نظم دولت داشت و جدا یا" مختل کننده"ثير قدرت مند أوسيع اعتصابات و اعتراضات عمدتاً ناھماھنگ کارگری، ت

  ».ان التحرير و نقاط ديگر را ناممکن ساخت درميدئیجامعه از اعتراضات توده ۀ کردن بقي

ئيد و تصويب می أ را ت»آن الکساندر«انقالبی مصر روايت ۀ  از جامع»کالينيکوس«در ھمين برھه مشاھدات عينی  

دولت  - مانند کارگران اعتصابی نفت ايران -کارگر مصر به ميدان آمده وۀ طبق. لوحی نبود خوش بينی يا ساده. کرد

پيشرفت انقالبی که . انقالب رو به پيش بود و مرحله به مرحله راديکاليزه تر می شد. ا فلج کرده بودحسنی مبارک ر

  :کارگر آگاه و متشکل و رو به تحزب به دست می گرفت، می توانستۀ ھژمونی آن را طبق

  . کل حکومت سرمايه داری مصر را درھم بشکند• 

  . ر قطع کندمريکا و صھيونيسم را از مصادست امپرياليسم • 

  .ماندگان حکومت حسنی مبارک را کنار بزند جريان ھای ارتجاعی اخوان المسلمين و ليبرال ھا و ته• 

کارگر ۀ جريان ھای انقالبی و کارگری در منطقه و کشورھای بحران زده را تقويت کند و راه جديدی را برای طبق• 

  ... بگشايد و–ربستان و بحرين  حتا ع- و سوريه و عراق اتونس و الجزاير و يمن و ليبي

 و روزھای ٢٠١٣ جوناين روند را موقتا کند کرد تا اين که بار ديگر در اواخر ماه ۀ مريکا ھمادخالت مستقيم دولت • 

  .بار ديگر مردم مصر جوش آوردند) جوالی(حال 

 را به »قالب نان و آزادیان«سال گذشته در چنين مواقعی امپرياليست ھای حقوق بشری به موقع وارد صحنه شدند و 

 عنصری گوش به -  مانند محمدرضا پھلوی - حسنی مبارک . ه کردندرمصاد" انتخابات آزاد"و " دموکراسی"سمت 

) عربستان، قطر، ترکيه(مريکا و متحدانش ادخالت مستقيم . درست مثل ژنرال طنطاوی و ھمتايش قره باغی. فرمان بود

وقتی که رجب طيب اردوغان در ميدان تحرير قاھره مانند فرماندھان . س استانقالب مصر اظھر من الشمۀ در مصادر

اش را تکرار کرد،  فاتح جنگ ھای صليبی بر دوش پياده نظام اخوان المسلمين شعارھای تند و توخالی ضد اسرائيلی

باقی ) دولت(کوب امکانات سرۀ حسنی مبارک رفت تا نظام سرمايه داری مصر با ھم. پرده ھای نمايش کنار رفته بود
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فرصت و . مريکا به سرکوب و عقب راندن جنبش کارگری مصر پرداختا مصر با حمايت ئیمريکااارتش . بماند

تا آن جا که حماس ھم از دمشق به قاھره رفت .  برای يارگيری و تقويت اخوان المسلمين مثل ھلو در گلو مھيا شدءفضا

ات عربستان و قطر و ترکيه نيز کارساز افتاد تا يکی ديگر از ورژن ھای پول و تبليغ. و در کنار برادران خود ايستاد

مريکا در منطقه اترکيه با ايدئولوژی اسالم نئوليبرال و در اتحاد نوشته و نانوشته با امپرياليسم ۀ حزب عدالت و توسع

اول " انتخابات"در . بودپيروزی جريان اخوان المسلمين در انتخابات پارلمانی ناشی از ھمين روی کرد . حاکم شود

حزب آزادی و عدالت که مبلغ .  درصد کرسی ھای پارلمانی مصر به تصرف دو حزب اسالمی درآمد٧٠) جنوری(

 کرسی نيز به حزب افراطی ١٢١ کرسی را اشغال کرد و۴٩٨ کرسی از ٢٣۵ است ئینئوليبرال ترکيه " اسالم معتدل"

  .النور رسيد

 برگزار شود، جز اين نتواند ئیمريکااژنرال ھای ارتش ۀ ير تانک و توپ و سر نيزانتخاباتی که زۀ واضح است نتيج

ھيچ کس به ھيچ کس سر قدرت .ھا و جريان ھای سياسی و افراد بر مبنای منافع طبقاتی خود عمل می کنند دولت. بود

  . ...ھر که سازمان يافته تر باشد در کسب قدرت سياسی موفق تر است .سياسی تعارف نمی کند

پارلمان . ژنرال ھا برگزار شد و پارلمان جديد شکل گرفتۀ مصر زير ساي" انتخابات آزاد و دموکراتيک"باری اولين 

 را در دستور کار خود قرار داد که دولت دست ئیاخوان المسلمين ھنوز از راه نرسيده ھمان سياست ھا و برنامه ھا

  . اتخاذ کرده بوداناتو در ليبيۀ نشاند

 با آزادی چند ھمسری نطفه بست و در مصر اخوانی ھا نيز کم و بيش مشابه اجانبه به حقوق زنان در ليبييورش ھمه 

  :بود

  .تقليل سن ازدواج دختران• 

  .مبارزه با پوشش ضد مذھبی• 

  !  ساعت پس از مرگ۶اجازه به مردان برای آميزش با جسد زنان تا • 

  .آغاز شده بود) و به تعبير ما سوسياليسم(نان و آزادی اين ھمه زن ستيزی نوبر انقالبی بود که برای 

  

  )مرسی کيست؟(انتخابات رياست جمھوری و عروج اخوان

 درصد کرسی ھای پارلمان را ٧٠ ماه پس از آن که اخوان المسلمين ۴ نان وآزادی و ئیماه پس از خيزش توده  ١۶

ليسی و نظامی وو اين بار ھم تحت تدابير امنيتی، پ"دموکراتيک" رياست جمھوری در شرايطی" انتخابات" کرد، کسب

با توجه به انتخابات . برگزار شد" طرف بی"نظارت آقای جيمی کارتر و ناظران ۀ دولت حسنی مبارک و البته زير ساي

  ...اما چنين نشد!  المسلمينپيروزی قاطع اخوان. قبلی نتايج کم و بيش از پيش مشخص بود

و ) نامزد اخوان(گزارش داد که محمد مرسی ) ]جوزا[ خرداد۵/  مه٢۵(شامگاه جمعه ) منا(خبرگزاری رسمی مصر 

 درصد به دور دوم رسيده ٩/٢۴ درصد و ٣/٢۵به ترتيب با آرای ) آخرين نخست وزير حکومت مبارک(احمد شفيق 

 بدون ھرگونه تشکيالتی و در کمال –ياد کرده اند " چپ گرا"و به عنوان نامزد  که رسانه ھا از ا–حمدين صباحی . اند

  . خوذه را به خود اختصاص داده استأ درصد آرای م۵/٢١شگفتی 

محمد مرسی حکايت ھمان حسن حبيبی است که در اولين انتخابات رياست جمھوری اسالمی ايران بعد از حذف جالل 

. صدر ھم باشد محمد مرسی از يک منظر می تواند تداعی گر بنی. صدر وارد شد سن بنیالدين فارسی به رقابت با ابوالح

ديگری ھم ۀ ماجرای مرسی اما از زواي.  ناشناس بودندئیھر دو پيش از انقالب در ميان توده ھای انقالبی چھره ھا

بی ھوده نيست که . الحيت شدرد ص) خيرات شاطر(او زمانی به ميدان آمد که نامزد اول اخوان المسلمين . جالب است

در . طنازان مصری با چاپ کاريکاتورھای مرسی در شمايل آدمک الستيک ميشلن به او لقب الستيک زاپاس داده اند
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گذشت، نام مرسی ھرگز نه در اين مقاله و نه در ھيچ تحليل و خبر   از فيلتر ھيات نظارت می]خيرات شاطر(واقع اگر 

ساده نشان می دھد که اخوان المسليمن موفق شد از زمان سقوط ۀ لفؤھمين م.  نمی شدديگری با اين بس آمد شنيده

اين امر ناشی از وجود .  کسب کندئیمبارک تا انتخابات رياست جمھوری به اعتبار شرايط خاص پيش آمده، موفقيت ھا

مات ارتجاعی اخوان در با اين حال اقدا.  استئیيک تشکيالت منسجم، متحزب و دارای سرمايه و کادرھای حرفه 

  .چھار ماه  حد فاصل انتخابات مجلس تا رياست جمھوری به نحو قابل توجھی از آرای آنان کاست

 ۀترين نتيج بديھی.  درصد کاھش يافت٢۶ ماه به ۴تر از  در کم)  درصد کرسی ھای پارلمان٧٠(درصد آرای اخوان  ۴٠

  .نسبت به ماھيت ارتجاعی جريان اخوان المسلمين بودچنين فرايندی افزايش سطح آگاھی توده ھای انقالبی 

مجلس بود و به عنوان رھبر حزب ۀ نمايند) دوران مشعشع حسنی مبارک (٢٠٠۵ تا ٢٠٠٢آقای مرسی در سال ھای 

شعار . رسيد" اپوزيسيون" متفاوت به ئی مبارک در قالب ھائیمريکااو در واقع از پوزيسيون نظام " آزادی و عدالت"

اينک که . وی بارھا از الگوی ترکيه ستايش کرده بود. طيب اردوغان بود" رنسانس اسالمی"ه نعل تکرار او نعل ب

معتدل سخت قمر در عقرب است ۀ سپھر سياسی دولت ھای ترکيه و مصر و به يک مفھوم نئوليبراليسم عدالت و توسع

طنی نيز کپی و با حسن روحانی رونويسی شده می توان اميد دار بود که اين الگوی ضدکارگری که از سوی اعتداليون و

 مثبت و مترقی یاشکست محمد مرسی و بن بست اخوان المسلمين می تواند حادثه . به پايان عمر خود رسيده است

را به " بھار عربی"يک سال پيش پيروزی اخوان در انتخابات مصر تعبير . فراروی جنبش ھای ترقی خواه منطقه باشد

ااميدی تاخت زد اينک اما فروپاشی دولت مصر می تواند بار ديگر اميد و شادی و آزادی را در متن و ن"  خزان عربی"

  . کندءجنبش ھای نان و آزادی احيا

  

  ) با زمينه ھای ايدئولوژيک اخوان المسلمينئیآشنا(ضميمه

  

ايران موضعی نيم بند دولت ۀ  پس از پيروزی جناح محمد مرسی اخوان المسلمين گرچه در مقابل سياست جاه طلبان

-اخوان. اتخاذ کرد، اما واقعيت اين است که پيوندھای سياسی و ايدئولوژيک محکمی آنان را به تھران متصل می کند

، * ھواخواھان سرسختی مانند سيد جمال الدين اسدآبادی– قبل از جمھوری اسالمی – نيز در ايران ءالمسلمين از ابتدا

  .وری، علی شريعتی و آل احمد داشته استمحمد عبده و بعدھا اقبال الھ

جنبش اخوان المسلمين بايد در يک چارچوب زمانی خاص مورد ارزيابی قرار گيرد و داليل سياسی ظھور و ۀ پديد

: ، تھران١٣٨۶" ئیافغانستان، ظھور و سقوط بنيادگرا"ما، در اين جا به نقل از کتاب . ن شودييعروج آن بررسی و تب

  : اسالمی يادآور می شويمئینکاتی را در رابطه با اخوان المسلمين و ارتباط آن با بنيادگرا] ين قلمبه ھم[قصيده سرا 

 باشد که در بررسی و بازبينی اين ماجرا کم تر ئی، می تواند مولود پديده ھائیطالبانيسم در متن نو بنيادگراۀ ظھور پديد

در ھمين باره . گيری جنبش ھای بنيادگراست-  از داليل شکلفقدان دموکراسی مستقيم يکی. مورد توجه قرار گرفته است

مريکا و حمايت از دولت ھای غيردموکراتيک منطقه و دولت نژادپرست اسرائيل، در کنار ترکش ۀ احضور ھمه جانب

از ديگر داليل رشد " نظام جھانی نو"اقتصاد و اعمال دکترين ۀ ھا و عوارض منفی جھانی شدن، به ويژه در عرص

مريکا از ا که عليه حضور ناموجه یادر واقع مقاومت ھای پراکنده . ھای بنيادگرا و ظھور طالبان تلقی می شودجنبش 

را و گسترش خشونت در گيری جنبش اخوان المسلمين آغاز شده به پيدايش گروه ھای بنيادگ پيش با شکلۀ چند دھ

  . مک کرده استخاورميانه ک

. ايدئولوژيک با استعمار در ھمين سياست تعريف می شودۀ  بيت المقدس و مبارز مثل آزادیئیفداکاری برای آرمان ھا

کرد را ھر مسلمانی عملاين نوع .  ميالدی به شدت درگير اين گونه کنش ھا بود۵٠ و ۴٠ۀالمسلمين در دھ-جنبش اخوان
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ونت عليه نظام ھای سياسی ، خشئیديگر بنيادگراۀ گون. می تواند انجام دھد و اطالق خشونت بر آن، چندان موجه نيست

مخفی اخوان المسلمين ۀ  در شبکئیاين گرايش از نظر تاريخی، ريشه ھا. ليبرال به منظور سرنگون کردن آن ھا بود

وجود شبکه ھای مخفی و نيروھای " معالم علی الطريق"او در کتاب . اين رويه با انديشه ھای سيد قطب آغاز شد. دارد

از منظری ديگر، . را تجويز کرده بود" نظام جاھلی و جای گزينی نظام اسالمی"نی پيشتاز مبارز در جھت دگرگو

 يا کارگزاران سياسی آن  ضد نظامهخشونت شباھت بسياری با ترور دارد و کورکورانه انجام می شود که لزوماً ب

يست ھدف مھم ن. مقدس استخشونت در اين تلقی، فی نفسه . که گاھی مستقيماً عليه مردم عادی و بی گناه استنيست، بل

جديد خشونت طلبی در ميان ۀ اين مرحل. که ذات خشونت اھميت دارد و مقدس استاين خشونت چه کسی است بل

مھاجرت جنبش ھای اسالمی ـ .  شروع می شود٩٠ۀبنيادگرايان، کامالً جديد است و در ادوار پيش سابقه ندارد و از دھ

افغان " يا »اعراب افغان« به نام یا که در آن جا داده می شود پديده ئیعربی به سرزمين افغانستان و آموزش ھا

 »بن الدن«با جدا شدن .  تروريستی را آغاز کردندئیھمين گروه ھا موج جديد خشونت گرا. را به وجود آورد" العرب

ۀ ريش. گرفتاز عربستان و تشکيل گروه ھای راديکال و سپس رفتن آنان به افغانستان، خشونت کورکورانه شدت 

و غيره گشاده ) شيعيان(مخالفان مذھبی ۀ ھمۀ تئوريک اين موج جديد خشونت انديشه ھای وھابی است که خود در تصفي

مريکا، ايران، پاکستان، عربستان و امارات سال ھا کانون احمايت ۀ از آن جا که افغانستان به پشتوان. دستی می کرد

به عالوه . آرمان خواھان اسالمی را به سوی خود می خواندۀ  بود، لذا ھم"کفر جھانی"مبارزه با کمونيسم روسی و 

 مواجه بودند، از اين رو به سرزمين ھای آزاد مھاجرت ئیبنيادگرايانی که معموالً در کشورھای خود با محدوديت ھا

د، کم کم به افغانستان  به بع٨٠ۀ به اين ترتيب اين گروه از دھ. می کردند تا فعاليت ھای خود را بھتر سازمان دھند

 آموزشی شان در حيط مناسبی برای استقرار اردوگاهاين کشور ھم ميدان مناسبی برای جھاد عليه کفر بود و ھم م. آمدند

گروه . در واقع بازسازی تشکيالت جريانات بنيادگرا از جھان عرب به افغانستان منتقل شد. حوزه ھای نظامی و تبليغاتی

به افغانستان رفتند و جزوه ھا و ... ير، مصر، يمن، عربستان، امارات، آسيای ميانه، کشمير، از اردن، الجزائیھا

  » .را در افغانستان چاپ می کردند" الطليعه"ۀ مصری ھا مدت ھا نشري. نشريات زيادی منتشر کردند

  

   ئینو بنيادگرا

اين «.  به شمار می رودئی نو بنيادگراکيد شد، سيد قطب از يک منظر بنيانگذار تئوريک جريانأچنان که پيش تر ت

بشری و شکل کنونی اش، جاھلی است و حتا کشورھای اسالمی در حاکميت طاغوت قرار دارند اساساً ۀ انديشه که جامع

 ٩٠ تا ٧٠ۀ بنيادگرايان مصری در دھ. و ابواالعلی مودودی عرضه شده است) ١٩٠۶-١٩۶۶(از جانب سيد قطب 

به رھبری " ير و الھجرهجماعت التکف"يا " جماعت المسلمين"برخی از اين ھا ھمچون . ندھمگی پيرو سيد قطب بوده ا

 را واجب می دانند و به ترور مھم ترين یا، جوامع کنونی را يکسره تکفير و ھجرت از چنين جامعه یشکری مصطف

 عبدالسالم فرج اقدامات شديددر مصر به رھبری " الجھاد-سازمان"برخی ديگر چون . رھبران اين جامعه اقدام می کنند

  . مصر و اجرای حدود الھی انجام داده و می دھندۀ سازی جامع تری در پاک

 اپريلمفصلی در لوموند ديپلماتيک، ۀ دانسته و طی مقال" بازگشت پنداری به اصل" نو را ئی، نو بنيادگرا»اوليويه روا«

آموزش سازمان ۀ  را با دولت ھای منطقه و نحوئیادگرا به شرح و بسط اين موضوع پرداخته و ابعاد مختلف بني٢٠٠٢

بنابراين نوشته از مدارس اسالمی طالبان در جنوب افغانستان گرفته تا سايت . ھای مدافع اسالم سياسی، بازنموده است

 اينترنت و تلويزيون عربستان سعودی و مساجد پر شمار حومه ھای پاريس و لندن، يک برداشت ازۀ ھای اسالمی شبک

 ۀھواداران اين بينش، واژ. می نامند، رايج است" وھابی"آن را اسالم ) يا سنتی تر(اسالم که مسلمانان ميانه روتر 

اين جريان يک جنبش ھمگون و قانون . دھند سلفيه را بر آن ترجيح میۀ وھابی را به کلی مردود دانسته، کاربرد واژ
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وری از قرآن را برترين قرائت دانسته، حتا تاريخ جھان اسالم پس که برداشتی از اسالم است که قرائت صمند نيست بل

  .آرمانی زمان پيامبر و ياران او را رد می کندۀ از جامع

بنابراين .  نو می خواھد فقط شريعت را به عنوان معيار سنجش تمام رفتارھای انسانی و اجتماعی بقبوالندئیبنيادگرا

. ا که بخواھد در کنار يا فراتر از اصول مسلم دينی رشد کند، مردود بشماردکامالً طبيعی است که اصالت ھر فرھنگی ر

 جشن سال نو، ئیمانند برپا(ھنرھای تجسمی، موسيقی، فلسفه، ادبيات، سنن ملی، وام گيری از فرھنگ ھای ديگر 

مپيوتر آری، ک( ابزاری دارد یابا دانش ھا نيز صرفاً رابطه . ھم که جای خود را دارد) درست کردن درخت نويل

از قتل راھبان مسيحی در . اين روايت از اسالم با مسيحيت، يھوديت به شدت سر ستيز دارد). عقالنيت علمی نه

خالف پذيرش قبطی ھا از سوی جنبش اخوان (تا مخالفت با ساختن کليسا در خاک عربستان سعودی ) ١٩٩۶(طيبھرين 

  ).ان ساير مذاھب با مسلمانان در ايرانالمسلمين يا مناسبات عاری از تنش و اختالف پيرو

. مسلمانان عبور می کندۀ ، کشيدن خط قرمز ميان دين و کفر است که اين خط از درون خود جامعئینو بنيادگراۀ دغدغ

به اين ترتيب اين جريان ھرگونه سازش مذھبی يا فرھنگی با فرھنگ جھانی غالب را که امروزه ھمان فرھنگ غرب 

 از احکام حالل و حرام، حتا در جزئيات پيش پا افتاده یاھمه چيز در مجموعه . د و نکوھش می گيرداست به باد انتقا

ن ميزان مشروعيت اعمال ييتع(فتوا . رز مسواک زدن خالصه می شودطيا ) طالبان افغانستان(اصالح ريش ۀ مانند نحو

  .  يا واعظان خود خوانده استءی علماکارت بانکی گرفته تا دادن عضو پيوندی، کار اصلۀ از استفاد) ھر فرد

جماعت "سازمانی مانند .  می تواند در بافت ھای اجتماعی و سياسی بسيار متنوعی رشد و نمو کند»ئینو بنيادگرا«اين 

ولی امامان . معروف است، سازمانی کامالً غير سياسی و قانون گراست" ايمان و عمل"که در فرانسه به نام " تبليغ

خواھند  حلی در اروپا اصرار دارند که دختران به کالس ھای ورزشی نروند و از مردان مسلمان میمساجد کوچک م

 مدام »ابوحمزه و عمر بکری«در لندن واعظانی چون . که با زنان دست ندھند يا به کارت تبريک سال نو پاسخ ندھند

) حزب آزادی(حزب التحرير . فرا می خواننداديان و نحله ھای فکری ديگر را تکفير می کنند و مسلمانان را به جھاد 

بر می گزيند، روشی بسيار ] نامھاجر[که مقر آن در لندن است و ھواداران خود را از بين جوانان مسلمان نسل دوم 

محکوم کردن ھرگونه مشارکت در ! خالفت برای تمامی مسلمانانۀ دعوت به اعالم فوری احيای دوبار: ارتجاعی دارد

اما اين حزب حرفی از جھاد به ميان نمی آورد و ھرگز به اقدامات !  و سياسی کشورھای ميزبانزندگی اجتماعی

  .خشونت آميز دست نمی زند

  

  بعد از تحرير

يک سمت به سوی . در يک دوراھی سرنوشت ساز. شرايطی به غايت حساس ايستاده اندۀ زحمت کشان مصر در آستان

برای انتخاب راه دوم . يدئولوژيک بنيادگرا و سمت ديگر به سوی سوسياليسمبربريت سرمايه داری از نوع ليبرال يا ا

دل خوش کردن به سرنگونی دولت مرسی الزم اما بی گمان سخت . مبارزه نداردۀ مصر راھی جز ادام کارگرۀ طبق

ن ناکافی ست و ای بسا که تمام جان فشانی ھای زحمت کشان مصری را در مسلخ ارتجاع ديگری از نوع جريا

  .پروامپرياليستی محمد البرادعی ذبح کند

ملت ھای تحت ستم سرمايه داری در ۀ که ھمه است، بلاين انتخاب تاريخی نه فقط فراروی فرودستان مصر قرار گرفت

فراتر از اين ھا اگر قرار است حيات جھان استمرار يابد، راھی جز سوسياليسم وجود . مطلع اين دوراھی ايستاده اند

  . ندارد

  

  خر بازیآ
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 قدم نھاده باشند... ليفه وآن جا که صدام  و مبارک و بن علی و مرسی و نتانياھو و مالکی و علی اف و آل سعود و بن خ

بی گمان آن چه در مصر می گذرد ) شاملو. (س ھا به داس سخن گفته اندأچرا که اينان با ي. گياه از رستن، باز می ماند

  . ديگر رقم خواھد خوردیا آخر بازی برای او و ساير مستبدان به گونه بازی آخر يک مستبد کوچک است، اما

  باش تا نفرين دوزخ از تو چه سازد

  که مادران سياه پوش

  داغ داران زيباترين فرزندان آب و خاک

  ھنوز از سجاده ھا 

  .سر برنگرفته اند

  

  بعد از التحرير

کارگران کانال .  آغاز شده است–مستمر خيابانی  دو ھفته پس از خيزش ھای –اعتصاب عمومی کارگران در مصر 

استمرار روند و شرايط انقالبی، به مرور نيروھای سازش . سوئز و کارگران بخش ھای ديگر به ميدان مبارزه آمده اند

دوراھی ۀ فرودستان مصری در آستان. کارگر کنار خواھد زدۀ کار، ليبرال، ملی و مرتجع را به سود عروج طبق

  سوسياليسم يا بربريت؟. تاده اندسرنوشت ايس

 

  :يادداشت
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